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Opptil 90 % av gravide kvinner bruker legemidler på et eller annet tidspunkt i 
svangerskapet. Legemidler kan påvirke både moren og det ufødte barnet og det er derfor 
svært viktig å vite hvor trygt et legemiddel er ved graviditet. Dessverre mangler vi fortsatt 
slik informasjon for en rekke legemidler. 
Denne doktorgraden tar for seg sikkerheten av migrenemidler (triptaner), sterke 
smertestillende midler (kodein) og ikke-steroide betennelsesdempende legemidler 
(ibuprofen, diklofenak, naproxen og piroxikam) i svangerskapet.  
Informasjon om legemiddelbruk i svangerskapet og mors livsstils- og helsefaktorer ble 
kartlagt ved å bruke detaljert informasjon om mer enn 100 000 gravide kvinner og deres 
barn fra den norske mor og barn-undersøkelsen (MoBa). Data ble også hentet fra 
Reseptregisteret, som inneholder opplysninger om alle legemidler ekspedert på resept i 
Norge fra og med 2004. Mulige sammenhenger mellom bruk av de overnevnte legemidlene 
og uheldige svangerskapsutfall ble undersøkt ved å koble henholdsvis MoBa og 
Reseptregisteret til Medisinsk fødselsregister, som inneholder detaljert informasjon om alle 
fødsler i Norge.  
Vi fant ingen sammenheng mellom bruk av noen av de overnevnte legemidlene og barnets 
helsetilstand eller misdannelser. Barn av kvinner som har brukt triptaner i andre trimester 
hadde lavere fødselsvekt og kvinnene hadde en større risiko for blodtap under fødselen. 
Basert på tidligere studier er det trolig at mors underliggende sykdom, migrene, kan være 
en av årsakene til disse funnene. Kodeinbruk i alle trimestre, og særlig i det tredje, viste seg 
å føre til en økt risiko for keisersnitt, langsomt fødselsforløp og blodtap under fødselen. 
Disse utfall er ofte en følge av svekket livmorsammentrekning og også andre sterke 
smertestillende legemidler enn kodein viser en slik effekt. Barn født av kvinner som hadde 
brukt ibuprofen eller diklofenak i andre trimester hadde lavere fødselsvekt. Sammenhengen 
mellom muskel- og skjelettsykdom og lav fødseslvekt er vel dokumentert, og det er god 
grunn til å tro at det var slik i dette tilfellet også. I tillegg var det sammenheng mellom 
ibuprofenbruk i andre og tredje trimester og astmatiske symptomer hos barnet. Lungene 
hos fosteret blir mest mottakelig for ekstern påvirkning i denne perioden så en direkte 
påvirkning av ibuprofen kan ikke utelukkes. En sammenheng mellom diklofenakbruk i 
tredje trimester og mors blødning ble også funnet, og dette stemmer med at dette legemidlet 
hemmer funksjonen til blodplatene. Våre, samt tidligere funn, peker mot en gunstigere 
effekt av å behandle enn ikke å behandle migrene i svangerskapet, forsiktighet ved bruk av 



 

 

kodein mot slutten av svangerskapet og en generelt restriktiv bruk av betennelsesdempende 
legemidler i svangerskapet, særlig i første og tredje trimester. 
 
 


